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Aanwezige collegeleden: Burgemeester Willems, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland
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Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 22

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het

maart 2016.

concept vastgesteld.

Vooraankondiging strijdig gebruik Perceel en/of

• De eigenaren van het perceel Helmondseweg

Met betrekking tot het met het

woning Helmondseweg 35 te Aarle-Rixtel.

35 te Aarle-Rixtel wordt een vooraankon-diging

bestemmingsplan

last onder dwangsom opgelegd voor de volgende

"Buitengebied"strijdig gebruik van het

overtreding(en):

perceel en/of de woning op het

- De in drie wooneenheden gesplitste woning op

perceel Helmondsweg 35 te Aarle-

genoemd adres nr. 35;

Rixtel wordt een (vooraankondiging)

- De verhuur aan derden van de wooneenheden

last onder dwangsom opgelegd. De

en/of woning aan derden die geen Werk) relatie

eigenaren van het genoemde perceel

hebben met het bedrijf ter plaatse;

krijgen twee weken de gelegenheid

• De last onder dwangsom vaststellen op een

om een zienswijze in te dienen bij het

bedrag van € 1.500,00 per maand per geconsta-

college van burgmeester en

teerde overtreding, met een maximum van €

wethouders van Laarbeek.

15.000,00 met een begunstigingstermijn van
twee maanden;
• De dwangsommen direct invorderen na het
verbeurd zijn van elke geconstateerde overtreding per maand.
1.3

5126

Het voornemen tot het instellen van een 60

Ingestemd wordt met het voornemen tot het in-

Dit jaar staat de Veghelsedijk in

Nr.

Onderwerp

Beslissing

Toelichting op besluit

km/uur-zone op de Veghelsedijk en het ophef-

stellen van een 60 km/uur-zone op de Veghelse-

Mariahout op de planning voor

fen van de voorrangsregelingen.

dijk en het opheffen van de voorrangsregelingen.

asfaltonderhoud. Om "werk met
werk" te maken wordt voorgesteld om
gelijktijdig hier een 60 km/uur-zone
in te stellen en de
voorrangsregelingen op de kruisingen
met de verharde wegen op te heffen.

1.4

5154

Principeverzoek om medewerking aanpassing

Het verzoek wordt afgewezen vanwege strijd met

Betrokkene wil met zijn agrarisch

bestemmingsplan Rijakkerweg 1 te Beek en

het gemeentelijk en provinciaal buitengebiedbe-

bedrijf stoppen. Daarvoor in de plaats

Donk.

leid.

wil hij bij elke bedrijfswoning een
kleinschalig bedrijf vestigen alsmede
statische opslag. Tevens wil hij de
varkensstal slopen en deze inzetten
voor de ruimte voor ruimteregeling.
Een en ander is strijdig met het
bestemmingsplan Buitengebied
alsmede met de Verordening Ruimte
van de provincie.

1.6

5155

Voortgang Uitrol Pilot Zorg Dichtbij.

1. Besluiten kennis te nemen van de voortgang van

Sinds 1 oktober 2015 wordt in

de Uitrol van de Pilot Zorg Dichtbij, en:

samenwerking met Vierbinden,

2. Besluiten kennis te nemen van bijgevoegde

LEVgroep, MEE Zuidoost-Brabant,

raadsinformatiebrief en deze door te geleiden aan

Zorgboog, Atlant, Peel 6.1, GGD

de raad.

Brabant Zuidoost, Wmo-raad en de

3. Besluiten kennis te nemen van het klanttevre-

dorpsraden gewerkt aan de uitrol van

denheidsonderzoek van de Pilot Zorg Dichtbij.

de Pilot Zorg Dichtbij (Teams Zorg en

4. T.a.v. het advies van de Wmo-raad, verzonden

Welzijn) in de dorpen Beek en Donk,

op 15 februari 2016 in het kader van de uitrol van

Lieshout en Mariahout. Vanaf 4 april
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de pilot Zorg en Welzijn, te besluiten om voor zover

aanstaande heeft ieder dorp in

dat nog niet gebeurd is dit advies mee te nemen in

Laarbeek een eigen Team Zorg en

de verdere (door)ontwikkeling van de Teams Zorg

Welzijn.

en Welzijn.
1.7

5135

Voorzetting samenwerking diverse digitale in-

1. Ingestemd wordt met het voortzetten van Le-

De bestaande overeenkomsten met

novaties op het gebied van Zorg&Welzijn.

rend Netwerk Innovatie Zorg & Welzijn Peelregio

NLvoorelkaar en Guido worden

(voorheen Proeftuin Informele Zorg) voor nog

gecontinueerd voor respectievelijk

eens twee jaar, met bijbehorende ambtelijke in-

twee en een jaar. De overeenkomst

zet en budget.

met proeftuin Informelezorg van de

2. Ingestemd wordt met het verlengen van con-

provincie Brabant wordt opmgezet

tracten voor Laarbeekvoorelkaar met twee jaar

naar een overeenkomst met Stephan

en Guido met een jaar.

Rooijers als projectleider van Lerend
Netwerk Innovatie Zorg & Welzijn
Peelregio

1.8

5157

Uitvoering geven aan motie Leonarduskerk.

Ingestemd wordt met het sturen van een uitno-

In 2010 heeft uw college afspraken

diging aan het parochiebestuur voor een gesprek

gemaakt over de maatschapplijke

over de afspraken die in het verleden gemaakt

doeleinden van de Leonarduskerk.

zijn over de Leonarduskerk en een dringend ap-

Deze zijn niet juridisch af te dwingen.

pel om mee te werken aan de plannen voor her-

De subsidie voor de restauratie is niet

bestemming.

terug te vorderen.
De raad heeft via een motie het
college opdracht gegeven om het
parochie bestuur te houden aan haar
beloften. Daarom wordt door middel
van bijgevoegde brief het
parochiebestuur uitgenodigd voor een
gesprek.
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5132

Beslissing

Toelichting op besluit

Bezwaarschriftencommissie Werkbedrijf Atlant

Besloten is:

Thans functioneert op het gebied van

De Peel.

1. Het reglement Bezwaarschriftencommissie

Werk & Inkomen een regionale

werkbedrijf Atlant De Peel 2016 per 1 juli 2016

bezwaarschriftencommissie voor de

vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1

gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo,

januari 2016;

Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

2. Aan de Algemeen directeur van het werkbe-

Deze regionale

drijf Atlant De Peel het mandaat te verlenen tot

bezwaarschriftencommissie adviseert

het nemen van een beslissing op bezwaar in het

de colleges van voornoemde

kader van de Participatiewet, de Wet inkomens-

gemeenten bij de beslissing op

voorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsonge-

bezwaar die zijn ingediend door

schikte werknemers (IOAW),de Wet inkomens-

inwoners van die betreffende

voorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsonge-

gemeenten. De gemeenten Asten en

schikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het Be-

Someren hebben nog een eigen

sluit bijzondere bijstandsverlening aan zelfstan-

bezwaarschriftencommissie.

digen 2004 (Bbz 2004) en aanverwante wet- en

De benoeming, bevoegdheden,

regelgeving, waarvan de uitvoering is opgedra-

werkwijze en dergelijke van deze

gen aan het werkbedrijf Atlant De Peel, met dien

regionale bezwaarschriftencommissie

verstande dat het mandaat geen betrekking

zijn momenteel geregeld in een

heeft op beslissingen waarbij wordt afgeweken

Reglement

van het advies van de bezwaarschriftencommis-

bezwaarschriftencommissie Werkplein

sie of waarbij de bezwaren, al dan niet deels,

Regio Helmond. De onderliggende

gegrond worden verklaard;

relatie tussen de colleges van de

3. Het reglement Bezwaarschriftencommissie

deelnemende gemeenten over de

werkbedrijf Atlant De Peel 2016 op de gebruike-

samenwerking op het gebied van

lijke wijze te publiceren;

behandeling van bezwaarschriften

4. Een afschrift van het vastgestelde nieuwe re-

door een gezamenlijke commissie is
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glement bezwaarschriftencommissie werkbedrijf

vastgelegd in een lichte

Atlant De Peel aan het werbedrijf toe te zenden.

gemeenschappelijke regeling. Deze
regeling is per 1 januari 2016 van
rechtswege beëindigd.
Die omstandigheid alsmede de
inwerkingtreding van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling
werkbedrijf Atlant De Peel en het
daarop gebaseerde tijdelijk
samenwerkingsconstruct, leiden ertoe
dat uw college het bestaande
reglement bezwaarschriftencommissie
Werkplein Regio Helmond dient in te
trekken en te vervangen door een
nieuw reglement
bezwaarschriftencommissie
werkbedrijf Atlant De Peel 2016.

2.2

4943

Beleidsregels Wet taaleis 2016.

Besloten is:

Op 1 januari 2016 is de Wet taaleis

1. Bijgevoegde beleidsregels Wet taaleis 2016

Participatiewet in werking getreden,

vast te stellen.

die artikel 18b aan de Participatiewet

2. De financiële gevolgen van de invoering van

toevoegt. Dit artikel bepaalt dat

de Wet Taaleis voor de begroting 2016 en verder

iedere bijstandsgerechtigde die niet

verwerken in de eerstvolgende tussenrapportage

kan aantonen dat hij de Nederlandse

2016.

taal voldoende beheerst, zich moet

3. De notitie Taal en participatie voor kennisge-

inspannen om in voldoende mate de

ving aan te nemen.

Nederlandse taal te gaan beheersen,
noodzakelijk voor het naar vermogen
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verkrijgen, aanvaarden en behouden
van algemeen geaccepteerde arbeid.
Het idee van deze
inspanningsverplichting is dat mensen
sneller werk vinden als zij over
voldoende vaardigheden in de
Nederlandse taal beschikken. Doordat
de inspanningsplicht is gekoppeld aan
de arbeidsinschakeling, geldt deze
inspanningsverplichting voor de
uitkeringsgerechtigden waarvoor de
arbeidsverplichting geldt. De
verplichting om de Nederlandse taal
adequaat te beheersen betreft niet
alleen nieuwe bijstandsaanvragers,
maar ook degenen die al algemene
bijstand ontvangen. Op grond van het
overgangsrecht, geldt voor het
‘zittend bestand’ echter dat de Wet
Taaleis pas ingaat zes maanden na de
datum van inwerkingtreding, op 1 juli
2016. Voor de uitvoering van de Wet
taaleis dient de gemeente
beleidsregels vast te stellen.
Financieel gezien is hiervoor
beschikbaar € 2.000,- in 2016 en
voor 2017 en verder jaarlijks €
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3.000,-; e.e.a. te verwerken in de
eerstvolgende tussenrapportage
2016.
2.3

5151

Veilig thuis.

Er wordt ingestemd met het kennis nemen van

De te versturen Raadsinformatiebrief

bijgaande raadsinformatiebrief en het toesturen

geeft, aan de hand van in een inspec-

hiervan aan de gemeenteraad.

tierapport opgenomen verbeterpunten, inzicht in de huidige stand van
zaken bij Veilig Thuis.

2.4

5142

Subsidieaanvraag 100-jarig bestaan Wilhel-

Besluiten in te stemmen met het eenmalige sub-

Heemkundekring 't Hof van Liessent

minakanaal.

sidieverzoek van € 1.750,- van Heemkundekring

wil t.b.v. het 100-jarige bestaan van

’t Hof van Liessent t.b.v. de organisatie van een

het Wilhelminakanaal in september

project inclusief de ontwikkeling van een lespak-

2016 een project organiseren, waar

ket voor basisschoolkinderen in het kader van

een lespakket voor

het 100-jarige bestaan van het Wilhelminaka-

basisschoolkinderen (groep 7 en 8)

naal.

onderdeel van uitmaakt. Hiervoor
stelt de gemeente 't Hof van Liessent
een eenmalige subsidie van € 1.750,beschikbaar.

2.5

5133

21 voor de jeugd 2016.

Er is ingestemd met:

Om ervoor te zorgen dat reeds

1 Het werkplan 2016 “21voordejeugd” met als

ingezette regionale projecten en het

inhoud de volgende regionale opgaven:

regionaal ambtelijk en bestuurlijk

• Implementatie van de integrale crisisdienst

overleg goed ingebed zijn in een

jeugd;

regionale structuur waarin

• Akkoord te gaan met besluitvorming in 2017

verantwoordelijkheden en regionale

over de groei naar een integrale crisisdienst voor

taken zijn vastgelegd en worden

alle leeftijdsgroepen;

aangestuurd, is het van belang in te
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• Regionale samenwerking op veiligheid voor

stemmen met het ‘werkplan 21 voor

jeugdigen: aanpak geweld in huiselijke kring en

de jeugd’ en voor de uitvoering

kindermishandeling, Veilig Thuis en de Raad voor

hiervan een bedrag beschikbaar te

de Kinderbescherming;

stellen van € 25.963,- in 2016.

• Samenwerking en afstemming op diverse regi-

Voorgesteld wordt om dit bedrag in

onale beleids- en uitvoeringsvraagstukken.

eerste instantie te dekken uit te

2 De continuering van de regionale ambtelijke

verwachten onderbesteding van

en bestuurlijke samenwerkingsstructuur op

budgetten jeugd en om als dit niet

jeugdzorg in 2016.

volstaat, dit bedrag te dekken uit te

3 Een budget beschikbaar te stellen van €

verwachten onderbestedingen in het

25.963,- in 2016 ten behoeve van de uitvoering

sociaal domein.

van het werkplan.
3.1

Uitnodiging voor het Laarbeek Koningschieten op zondag

Wethouder Van Zeeland verzorgt startschot en is er

24 april 2016 vanaf 14.00 uur op schietaccommodatie ’t

tot het einde.

Wipke in Beek en Donk
3.2

Uitnodiging voor een masterclass Risicomanagement bij

Vka

Grote Evenementen op vrijdag 20 mei 2016 in Utrecht.
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